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UCHWAŁA NR LIII/567/2010
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka 
w rodzinie zastępczej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art.79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 1994r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z 2009r.z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 17, poz. 95 z 2010r. z późn. zm.) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka 
w rodzinie zastępczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/271/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 sierpnia 2004 roku 
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat z pobyt dziecka 
w rodzinie zastępczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr inż. Eugeniusz Wala
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/567/2010

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 10 listopada 2010 r.

Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 

§ 1. 1. Rodzice, których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych mogą ubiegać się o okresowe – 
częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

2. Ilekroć w treści niniejszych warunków mowa o dziecku, postanowienia dotyczą również osoby pełnoletniej 
przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia przez tę osobę szkoły, w której rozpoczęła naukę przed 
osiągnięciem pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej. 

§ 2. 1. Starosta, lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, może częściowo 
lub całkowicie zwolnić rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na wniosek strony lub na 
wniosek pracownika socjalnego, ze względu na trudną sytuację materialną i socjalną rodziny lub osoby samotnie 
gospodarującej. 

2. Zwolnienia dokonuje się w formie decyzji administracyjnej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

§ 3. Wniosek o zwolnienie powinien zawierać uzasadnienie oraz być udokumentowany wysokością 
o osiąganych przez w/w dochodach lub innymi dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację socjalno-bytową 
lub zdrowotną strony. 

§ 4. Sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby samotnie gospodarującej 
ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego, aktualizacji wywiadu, karty informacyjnej lub notatek 
służbowych opisujących w/w sytuację, sporządzonych przez pracownika socjalnego powiatowego centrum 
pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 
przebywania strony. 

§ 5. Całkowitym zwolnieniem z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zostają objęci 
rodzice: 

1) których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 
1 ustawy o pomocy społecznej, 

2) do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 
U. Nr 111 , poz. 535 z 1994r. z późn. zm.), którzy nie przekraczają 200% kryterium dochodowego ustalonego 
zgodnie z art.8 ust 1. ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, 

3) dotknięci klęską żywiołową lub ekologiczną a także zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi, powodującymi 
istotne pogorszenie sytuacji finansowej, niezależnie od dochodu, 

4) którzy nie osiągnęli pełnoletności. 

5) którzy płacą alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie wyroku sądowego. 

§ 6. Częściowym zwolnieniem z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej objęci mogą zostać rodzice: 

1) będący osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i osiągającymi dochody mieszczące się w przedziale 
pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej a kwotą najniższego wynagrodzenia - 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. 

2) niepełnosprawni i przewlekle chorzy, ponoszący wydatki na leczenie, powodujące znaczny wzrost kosztów 
utrzymania - 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. 
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3) w przypadku, gdy uiszczone opłaty powodowały obniżenie dochodów rodziny w taki sposób, że znalazłaby się 
ona poniżej kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej - 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. 

§ 7. Starosta, lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwalnia całkowicie 
lub częściowo z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodziców biologicznych, w oparciu o opinię 
pracowników Działu Pomocy Środowiskowej i Poradnictwa Specjalistycznego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

§ 8. 1. Starosta, lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, może odstąpić od 
ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej kiedy niemożliwe jest ustalenie ich miejsca 
zamieszkania lub pobytu. 

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w formie decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy. 

3. Po wygaśnięciu decyzji, o której mowa w ust. 2 organ ponownie przystępuje do czynności mających na 
celu ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu strony. 

§ 9. W przypadku gdy rodzina zastępcza zrezygnuje z miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, nie ponoszą opłaty zobowiązani do tego rodzice. 


